PREDMET: Profesionalni razvoj II
Vsebina
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Temeljni koncepti motivacije,
Vrednote, motivi in cilji,
Samomotivacija in motivacija sodelavcev,
Komuniciranje kot prenašanje razumevanja,
Profesionalna komunikacija,
Razvoj vodstvenih komunikacijskih veščin,
Sposobnost poslušanja,
Ekskurzije,
Razvojno-raziskovalno delo – idejna zasnova projekta s študijo primera.

Cilji in competence
Cilji:
•
•
•
•

Spoznati temeljne koncepte in teoretične modele motivacije,
Osvojiti ter analizirati glavna orodja motivacije,
Spoznati vrste psiholoških pogodb in načine sklepanja,
Spozna načine prikazovanja projektnih rezultatov.

Splošne (generične) kompetence
Študentje bodo po zaključenem predmetu znali:
• Motivirati sebe,
• Motivirati sodelavce,
• Organizirati projektni tim.
Predmetno-specifične kompetence:
Študentje bodo po zaključenem predmetu:
•
•
•
•
•

Znali aktivirati sebe za dosego ciljev,
Prepoznavali vrednote in potrebe sodelavcev kot temelj njihove motivacije,
Navduševali sodelavce s predstavitvijo nalog kot izziv,
Znali podati učinkovito povratno informacijo,
Znali izvajati in analizirati razvojno raziskovalne projekte.

Literatura in viri
•

Brečko, D.: Osebna energija za vodenje; Model P.E.R.F.E.C.T za doseganje polne
angažiranosti; v reviji HRM,l. 13. št. 65, junij 2015, str. 28 – 33.

•
•
•
•
•
•

•

Dimovski, V. Penger, S. Peterlin J.: Avtentično vodenje v učeči se organizaciji, Planet
GV, 2009.
Kouzes, J.M. : The Leadership Challenge, Josey Bass, 2001.
Turner, Colin: Vodenje k uspehu, Ustvarjanje notranjega podjetništva, GV
Izobraževanje 2004.
Varey J. R., Lewis B.: Internal marketing, Directions for management, Routledge,
2001.
Čamilović,S.: Pristup upravljanju karijerom, SIMORG 2004, Zlatibor.
DEVJAK, Srečko. Project management : material for students of FINAC programme
2007/2008. Ljubljana; Banska Bystrica: Falulteta za upravo, 2007. 23 f., ilustr.
[COBISS.SI-ID 3119278].
DEVJAK, Srečko. Kvantitativne metode za analize v upravi. 3. ponatis. Ljubljana:
Fakulteta za upravo, 2008. 247 str., ilustr., preglednice. ISBN 978-961-6139-34-2.
[COBISS.SI-ID 241103360].

PREDMET: Poslovno upravno pravo EU
Vsebina
1. RAZVOJ EVROPSKIH SKUPNOSTI
2. RAZMERJE MED PRAVOM SKUPNOSTI IN PRAVNIMI REDI DRŽAV ČLANIC
•
•
•
•
•

Avtonomnost prava EU,
Primarnost prava EU,
Neposredna uporabnost prava EU,
Delitev pristojnosti med Evropsko skupnostjo in državami članicami ,
Sodno varstvo v pravu EU.

3. ŠTIRI TEMELJNE EKONOMSKE SVOBOŠČINE
•
•
•
•

Prost promet blaga,
Prosto gibanje delavcev,
Svoboda ustanovitve sedeža in opravljanja storitev,
Prost pretok kapitala in plačil.

4. HARMONIZACIJA STATUSNEGA KORPORACIJSKEGA PRAVA

5.KONKURENČNO PRAVO EU
6. IZBRANA POGLAVJA IZ EVROPSKEGA UPRAVNEGA PRAVA (Pravosodje in notranje zadeve,
Javna službe v pravu EU, Davčno pravo, državne pomoči)
7. REGIONALNI RAZVOJ IN KOHEZIJSKA POLITIKA

Cilji in competence
Cilj predmeta je pridobitev poglobljenih in zahtevnejših pravnih znanj na področju evropskega
upravnega in poslovnega prava. Študent pridobi sposobnost znanstvene analize problemov z
navedenih pravnih področij, vrednotenja različnih teoretičnih stališč, poglobljene analitične
interpretacije odločitev sodišč in drugih nadzornih organov ter pisnega oblikovanja
zahtevnejše argumentacije.
KOMPETENCE
•
•
•

Osnovno razumevanje materialnopravnih in postopkovnih institutov poslovnega in
upravnega prava EU,
Sposobnost sklepanja pogodb povezanimi s pravom EU,
Sposobnost izražanja in razumevanja strokovnega jezika.

Poznavanje pomembnejših sodnih odločb, ki se nanašajo na pravo EU.

Literatura in viri
•
•
•

Pogodba o delovanju Evropske unije.
P.Craig, European Administative law, Oxford, 2007.
Craig Paul, Deburca Grainne, EU Law: texts, cases, materials Oxford 2003.

PREDMET: Krizni management in sanacije
Vsebina
•
•
•
•
•
•
•

Vrste kriz,
Simptomi, vzroki, posledice in preprečevanje kriz v podjetju,
Kaj štejemo pod pojem krizni menedžment,
Krizni menedžment in menedžment sprememb,
Področja in pristopi k sanaciji podjetja,
Specifike mednarodnega kriznega menedžmenta in menedžmenta sprememb,
Ključni trenutki pri izvedbi sanacije podjetja.

Cilji in competence
Razvoj splošnih kompetenc:
•
•

Sposobnost analize, sinteze in predvidevanja posledic zunanjih dogodkov ter
internih poslovnih odločitev na področjih managementa, ekonomije in prava,
Raznovrstne vodstvene spretnosti v organizacijah domačega in mednarodnega
okolja.

Razvoj predmetno-specifičnih kompetenc:
•
•
•

Sposobnost razumevanja, zasnove in,
Preoblikovanja poslovnih procesov ter politike organizacije,
Reševanje konkretnih poslovnih problemov organizacije v razmerah kriznega
delovanja.

Literatura in viri
•
•
•
•
•

Adizes, I. (2009). Kako menedžirati v obdobju krize in kako se predvsem izogniti
krizi. Ljubljana: Slovenski institut za kakovost in meroslovje.
Dubrovski, D. (2011). Razsežnosti kriznega managementa. Celje: Mednarodna
fakulteta za družbene in poslovne študije.
HBR’s 10 Must Reads on Change Management by Harvard Business Review,
February 24, 2011.
Monahan, G. (2008). Enterprise risk management. New Jersey: John Wiley & Sons.
George, B. (2009). 7 lessons for leading in crisis /San Francisco, CA : Jossey-Bass.

PREDMET: Ustavni in poslovni vidiki zaščite intelektualne lastnine
Vsebina
•
•
•
•
•
•

Intelektualna lastnina kot ustavna kategorija,
Temelji avtorskega prava,
Temelji prava industrijske lastnine,
Pomen znanja in (industrijskih) inovacij/inoviranja v sodobni družbi/podjetju,
Osnove managementa znanja, inovacij in (zaščite) intelektualne lastnine,
Poslovni (in ekonomski) vidik intelektualne lastnine.

Cilji in competence
•
•
•
•

Osnovno pravno svetovanje glede rešitve določenega pravnega problema s tega
področja
Razvijanje kritičnega razmišljanja glede sedanje in prihodnje ureditve prava
intelektualne lastnine.
Pomemben cilj predmeta je seznaniti študente z razumevanjem in pomenom ter
uporabo a) znanja, b) inoviranja/inovacij/R&R, in c) intelektualne lastnine.
Študent bo zmožen razumeti in uporabiti ustavno-pravni vidik in poslovni vidik
zaščite intelektualne lastnine ter povezati/zgraditi most med pravnim in
ekonomsko-poslovnim področjem, s teoretičnega in praktičnega vidika.

Literatura in viri
•
•
•
•
•
•

Študijsko gradivo za predmet z vključenimi izbranimi prispevki za študente /Course
reading package including some selected materials given to students
Šturm, L. et al. (2004). Komentar Ustave Republike Slovenije. Izbrani komentarji
določenih členov.
Korže, B. (2016). Pravo družb in poslovno pravo. Izbrana poglavja.
Tidd, J. & Bessant, J. (2009). Managing innovation: Integrating technological,
market and organizational change. Izbrana poglavja.
Dodgson, M. Gann, D. & Salter, A. (2008). The management of technological
innovation. Izbrana poglavja.
Pretnar, B. (2002). Intelektualna lastnina v sodobni konkurenci in poslovanju.
Izbrana poglavja

